
A rélckomentos 

ação ela obj tividade ele uma pesquisa, sub~táncia 
~scassa quando se escreve uma dissertação . 
.0 muito com o professor Rolf Kuntz desde sua argui 
sa de Lese. e t E' processo pedagógico , reconheço 
le gellel'osidad ' intele tual, rigor e paciência . 
)fessores Luiz J-J ~nrique Lopes cios Santos, Ricardo 
') l'chal s 'mpre rotcuu parâmetros de objetividade e 
esLú llulo indispellsável pcu'a a conclusão dE's ta pes 
un sern pr foi e serú exemplo de generosidade, pro
IpeLência. OS Clll'SOS destes profpssores ministrados 
~e Filosofia da USP marcaram-me profundamente . 
s lliio saibam, IlIas recebi forte eSLúnulo para reali 
icas nos cursos minist rados pelos ex-professores 
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pel\sadores poLíLicos do século XX. A sua oh 
ess Jl cial para a compreensão de SllaS ideia 
originalidade e profIIneliclad f". EsLa é uIl\a c 
tem c()mu ohje tivo alla li ,',:tr a . c(\raeterístiG 
Ill e lll o jurídico d Carl SclunilL. COIll a finaL 
objeLo de ~studo, propus-me a avaliar as 111 

do jurist.a ale mão e ntre os a nos de 1922 e 1 
cança a Slla maturidade lll tele t ua!. 

O argumento principal LI 's t.e Livro é reI< 
SclullitL é cO tÜle 'ido por se r um representa 
d icu de ·is ionisLa. EnLetlllo que o penSrllTlen 
nista de Sc:hmitt dos anos 1920 t ransformo 
I radiLório, ao r ceber, c1mallLe o fmal desse 
pe no <1men Lo jmírlico instilltciollalisLa, em 
Ma uric:e Hauriou e Santi Romano. Em oulr;: 
da existência LI um "ilISliLucionalislno" no ~ 
partir dos anos 1930. 

Para seguir tal argul1l nto , cabe mostra 
l1l nto jurídico s ·lImitt.iul lo, Ctn particular a 
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s istemüLica do p tlsamento de Sc:lunitt. a pai 
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daltl N ltc: fraglllentürio d SUãS obras, com 
Tuuria elo Crr!7stituiç(10 (\I!??:J()ssu,n yslehr 

(f)er Numas der Ente). 1 Procurei most.rar 

t;ssas dllas obras ele maior râ lego ~istemal ir i, 
pc<:tivanwnle . lO p rí cio que privilegiei par 
produziu nf' nlluma obra que sisremalizasse sU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


